
Pazar
Araç kiralama sektörü, şirket talepleri, turizmdekibüyümeye ve ekonomiye paralel olarak gelişiyor.Sektörün boyutunu ortaya koyan kesin rakamlaryok. Ancak yapılan tahminlere göre,Türkiye’de300 bine yaklaşan şirket aracı portföyüsözkonusu. Bunun içinde operasyonel araçkiralama sektörünün aldığı pay yaklaşık 35 binaraç düzeyinde. Hızlı büyüyen ve buperformansını sürdürmesi beklenen pazarda çoksayıda şirket faaliyet gösteriyor.Pazarda 500 arabaya kadar kiralanabilir aracıolan çok sayıda şirket var, 500 ile 1.000 arasındaaracı olan şirket sayısı on ile on beş civarındadeğişiyor. 1.000-2.000 arasındaki araç filosuylafaaliyet gösteren şirket sayısı ise beş-altı arasında.Operasyonel kiralama, leasing yasasındaTemmuz 2003’te yapılan kanun değişikliğisonrasında vergisel açıdan son derece cazip halegeldi, bu durum son iki yıl içinde sektöre olantalebi inanılmaz bir hızla artırdı.Pazarın önemli oyuncularından biri olanIntercity Rent A Car, 2004 yılında 7 bin 500araca sahipti. 2005 yılını ise 12 bin 500 araçlatamamlamayı hedefliyor. Intercity Rent A Car,yeni dönemde “first-mover” (İlk oyuncu)avantajını da kullanarak öne çıkmayı planlıyor.Intercity Rent A Car’ın bugünkü performansınaulaşmasında, 1994’de aldığı stratejik kararın rolübüyük oldu. Münferit/Bireysel araç kiralamanıntaşıdığı kredibilite risklerini son derece iyi bilenve analiz eden Intercity Rent A Car, olası birekonomik krizde bu tip bir müşteri portföyününşirketi için nakit akışı sıkıntısı yaratabileceğiniöngörerek, bireysel pazardan çıkmaya başladı.Böylece, kurumlara uzun dönemli filo kiralamasıkonusuna odaklandı ve müşteri portföyünü dedeğiştirme yoluna gitti.Bugün Intercity Rent A Car, kredibiliteaçısından son derece güvenli, bankalar tarafındantercih edilen ve çoğunluğu A sınıfı, uluslararası veyerli şirketlerden oluşan bir müşteri portföyünesahip.Uzun dönemli filo kiralamasıyla ilgilisunulan hizmet paketinin oluşturulması vebaşarıyla uygulanması Intercity Rent A Car’ınvizyonunun bir parçası. Sektörün Avrupa’dakiuygulamalarında bile eşi bulunmayan bu hizmetpaketiyle Intercity Rent A Car, zaman içerisindesektöre olan talebin oluşturulmasında büyük paysahibi oldu.Ayrıca, Intercity Rent A Car, sektörün bugünkübüyüklüğüne ulaşmasında ihtiyaç duyulankaynağın yaratılmasıyla ilgili son derece önemliçalışmalar gerçekleştirdi.Yerli bankaların sektörekarşı duydukları güvenin yaratılması, sektörün veişleyiş şeklinin bu bankalara tanıtılması, uzundönemli filo kiralama projeleri, eşleştirilmiş eşittaksitli kredilerin ortaya çıkarılması ile ilgiliçalışmalarda Intercity Rent A Car her zaman enön saflarda yer aldı. Bir anlamda Türk bankalarınıbu sektör konusunda birebir eğitti.Pazarın 350 bin adet araca kadar çıkacakpotansiyele sahip olduğu tahmin ediliyor.Dolayısıyla bu büyüklükteki bir pazara kendisınırlı öz sermayesi ile cevap veremeyeceğinigören Intercity Rent A Car, dünyanın önde gelenfinans kuruluşları (Dünya Bankası kuruluşu-IFC,Alman Yatırım Bankası-DEG, Hollanda Yatırım

Bankası-FMO, Amerikan Yatırım Şirketi- ADVENTve TURKVEN) ile ortaklık yapıp hızlı büyüyenpazara kendini hazırlama yoluna gitti. IntercityRent A Car ; yukarıda saydığımız kuruluşlarınhepsinin birlikte ortak oldukları tek işletmedir.
Baflar›lar
Türkiye araç kiralama pazarında liderliğinisürdüren Intercity Rent A Car, sektörde,ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni alanilk şirket unvanına sahip oldu.Kurulduğu günden bu yana büyümesini

sürdürün şirket, pazar payını %20’ye yükseltmeyibaşardı.Intercity, sahip olduğu müşteri portföyünün%96’sını her kontrat yenileme döneminde eldetutma başarısını gösteriyor. Bununla birlikte    heryıl müşteri sayısını iki kat artırıyor.Intercity Rent A Car’ın kurucusu Ali Vural Ak,Milliyet Gazetesi ve Ernst&Young tarafındandüzenlenen Yılın Girişimcisi yarışmasında 100başarılı şirket arasından en başarılı ilk beş şirketarasına girdi.Aynı zamanda Koç Üniversitesi MBAöğrencileri tarafından Business Policy dersinde“case study” olarak incelendi.
Tarihçe
Şirketin kurucusu Ali Vural Ak, kariyerine,1987 yılında bir rent a car şirketinde başladı.Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Uluslararasıİlişkiler Bölümü’nde eğitimini de sürdüren Ak,bu şirkette beş yıl boyunca çalıştıktan sonra,kendi işini kurmaya karar verdi. 1991 yılının Ekim ayında da Ekim Turizm Limited Şirketi’ni(Intercity Rent A Car) kurdu.Vural Ak’ın amacı, birey olarak motorsporlarına ve arabalara olan tutkusunu işbaşarısına dönüştürmekti. On sekiz yıllıktecrübeyle yola çıktığında hedefi, sektöre birvizyon kazandırmak, farklı bir şirket yaratmak veTürkiye’de araba kiralama işinin önünü açmakolduğundan bütün faaliyetlerini bu doğrultudayürüttü.Ak, sektörün doğduğu ve büyüdüğü1990’larda bu alanda hem yönetici hem degirişimci olarak katkıda bulundu. Neredeyse sıfırsermaye ile başladığı girişimcilikte on yılda ciddibir mesafe aldı ve pazar lideri şirketini yarattı.
Ürün
Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve dürüstçalışma ilkelerini benimseyerek 1991 yılındakurulan Intercity Rent A Car, on üç yılı aşkın
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zamandır İstanbul’daki merkez ofisi, İzmir, Ankara,Adana, Fethiye, Antalya ve Alanya ofisleriylefaaliyet gösteriyor. Şirketin hedefinde özelliklekurumlar yer alıyor, bireylerin ihtiyaçlarını daTürkiye’nin her yerindeki ofisleriyle karşılamayaçalışıyor.Çeşitli markalardan oluşan bir araç filosunasahip olan Intercity Rent A Car, araç parkının%95’ini kurumsal şirketlere filo olarak kiralıyor.Geri kalan %5’ini bireysel talepler için kullanıyor.Intercity Rent A Car, araçları beş yıla kadarsüreyle kiralayabiliyor. Araçları sıfır kilometre satınalıp kullanıcıya istediği adreste teslim  ediyor.Kullanım süresi boyunca araçların her türlübakım-onarım, servis ve tamiri ile uğraşarakgerekli tüm hizmeti veriyor.Tam korumalı sigortalar ile müşteriye hiçbiryükümlülük ve sorumluluk getirmeden, anlaşmasağlanan kira bedelinin üstüne hiçbir zamançıkmadan ve sürpriz bir maliyet doğurmadan,müşteri memnuniyeti her zaman gözetilerekkesintisiz hizmet sunuyor. Arıza veya kaza yapanaraçları iki ila üç saat içinde ülkenin her yerindeyenileyerek değiştiriyor ve kullanıcıların araçsızkalmasına izin vermiyor.
En Son Geliflmeler
Araçların bakım ve servis zamanı geldiğinde birtelefonla Intercity Rent A Car elemanına ulaşmakmümkün. Bu hizmet, aracın yerinden alınması vegerekli bakımla servisin yapılarak geri getirmeyi dekapsıyor. Bu bakım ve servis süresinde, istendiğitakdirde, aynı sınıf bir araç hizmete sunuluyor.Aynı hizmet kaza anında da geçerli. Hatta kazalıaracın tamamen pert olarak hurdaya çıkmasıdurumunda, aynı özelliklere sahip bir araç 24 saatiçinde kullanıcının hizmetine sunuluyor.Intercity Rent A Car’da üçüncü şahıslara verilenhasar ve zararlar için 1 milyon US$’a kadarkorumalı ihtiyari mali mesuliyet sigortasısağlanıyor. Araçların lastikleri her 50 bin km’deyenileniyor ve istenirse araçlara kar lastikleritakılıyor.Intercity Rent A Car’ın diğer araç kiralamaşirketlerinden farklı sunduğu hizmetlerin enbaşında, araçlarının her türlü bakım ve onarımihtiyacını kendi servislerinde verebilmesi geliyor.Intercity Rent A Car, İstanbul bölgesinde bulunanaraçlarının periyodik bakım ve onarımını,Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 12 bin m2
alanda kurulu Intercity Rent A Car Bakım-Onarım Servisi’nde gerçekleştiriyor. Ankara veİzmir’de, servis ve bakım-onarım hizmetleriniyine kendi servislerinde yapıyor. Diğer illerde iseanlaşmalı olduğu birçok servis ile bu hizmetigerçekleştiriyor.Bakım-Onarım Servisi, çeşitli marka vetiplerden oluşan araç filosuna hizmet verecekşekilde desteklenmiş durumda. Her türlüteknolojiye sahip, tecrübeli kadroların bulunduğubu servisler, çevre duyarlılığı konusunda Dünya Bankası’nın belirlediği standartlara uygunolarak faaliyet gösteriyor.Intercity Rent A Car’ın sektördeki diğerşirketler arasındaki en büyük farkı, tüm buhizmetleri, tüm Türkiye’de kesintisizverebilmesidir.
Promosyon
Intercity Rent A Car, 2001 krizinin hemensonrasında sekiz ay boyunca kesintisiz süren vehemen her mecranın kullanıldığı bir reklamkampanyası yürüttü. Bu kampanya ile filo kiralamaişinin şirketler tarafından bilinçli yapılması vebilgilendirilmesi amaçlandı. Başarılı geçen bukampanya Intercity Rent A Car’ın markalaşmasınabüyük katkıda bulunduğu gibi, bugünkü pazarpayına ulaşmasında da önemli rol oynadı.Türkiye’nin genel trafik sorununa vesürücülerin bilgi yetersizliğine, en azından kendiaraçlarını kullanan sürücüler nezdinde çözümbulmayı amaçlayan Intercity Rent A Car, kurumsalfilo müşterilerine Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimiveren tek araç kiralama kuruluşu olarak öne

çıkıyor. Intercity Rent A Car, düzenli olarakbilgilendirici reklam çalışmaları yapıyor. Haftalıkolarak hazırlanan Intercity Test Drive isimli TVprogramlarıyla hem araçlar    hem de sürüş

teknikleri üzerine sürekli olarak eğitici bilgilerveriyor.Kurulduğu günden bugüne Intercity Rent ACar, gerek sektöre olan yakınlığı, gereksekurucusunun bireysel olarak motor sporlarınayönelik tutkusu sayesinde, yerel ve uluslararasımotor sporları yarışmalarında sponsorlukyapıyor, bazen de bu yarışmalara aktif olarakkatılıyor. Intercity Rent A Car, 2005 yılında,bunlara ek olarak,Türkiye Sürat Tekneleri    Off-Shore Şampiyonası’na sponsor olarak katkıdabulundu.Intercity Rent A Car personelinin motivasyonunuartırmak ve ekip ruhunu geliştirmek amacıyla,kendi bünyesinde iki ayrı ekip kurmayı planlıyor.Bu iki ekip, 2005 yılında gerçekleştirilecek ve yılboyunca sürecek olan toplam sekiz yarışlıkcarting müsabakalarına katılacak.Zaman zaman sanatsal faaliyetlerde desponsorluk yapan Intercity Rent A Car, kurumkimliğini farklı platformlarda özgün bir şekildeyansıtıyor. Geleneksel Türk sanatı olan Ebrusanatını teşvik etmek amacıyla, Intercity Rent ACar tarafından sanatçı Belkıs Çatalbaş'a Lale'nin100 Hali isimli bir koleksiyon hazırlatıldı. Ortayaçıkan eserler on gün boyunca Feshane KültürMerkezi'nde sergilendikten sonra müşterileredağıtıldı. Intercity Rent A Car, özel bir basımtekniğiyle basılan ve ressam Yılmaz Demirağ'ıntüm eserleriyle sanat hayatını anlatan kitabın dasponsorluğunu yaptı.Intercity Rent A Car, son iki yıldır Türkiye’ninüç büyük kulübünden biri olan Beşiktaş JimnastikKulübü’nün ana sponsorları arasında.
Marka De¤erleri
Intercity Rent A Car’ın marka değerlerininbaşında iyi günde, kötü günde tüketicinin yanındaolmak geliyor. Araç parkının zenginliği, şirketin enönem verdiği ve ona güven duyulmasını sağlayandeğerlerden. Güçlü finansal yapısı, iş hacmi,sektörde lider olması onu farklı kılıyor. IntercityRent A Car,Türkiye’nin her yerinde, günde 24saat her koşulda hizmet veriyor. Şirket, problemçözme yeteneğiyle hayatı kolaylaştırmayıamaçlıyor.
www.intercityrentacar.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Intercity Rent A Car, Güvenli Sürüş eğitimleriyletrafik kazalarının %3 azalmasını sağladı.
Intercity Rent A Car, Dünya Bankası’nın insan veçevre sağlığı açısından belirlediği kriterlere uygunTürkiye’deki tek filo kiralama şirketi.
Filo kiralamayı Türkiye’de ilk kez Intercity Rent ACar başlattı.Türkiye’nin her yerinde, günde 24saat hizmet veriyor.
Üçüncü şahıslara verilen hasar ve zararlar için 1 milyon US$’a kadar korumalı ihtiyari malimesuliyet sigortası veren tek filo kiralama şirketi.

Intercity Rent A Car
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